
162

Piêkne, szerokie, najlepiej wachlarzowe,
jak z amerykañskiej rezydencji to idea³

wielu kobiet. Jednak te wymarzone schody
znajduj¹ siê w wielkim holu lub pokoju,
którego powierzchnia czasami przekracza
metra¿ ma³ego polskiego domu. Te same
lub podobne schody umieszczone w znacz-
nie mniejszej przestrzeni (np. w domu

o powierzchni 100-150 m2) nie bêd¹ ju¿ tak
atrakcyjnie wygl¹da³y, poniewa¿ zmienio-
ne zostan¹ proporcje, czynnik niezwykle
wa¿ny nie tylko w architekturze. 

Czy to zatem oznacza, ¿e trzeba wy-
braæ projekt z wydzielon¹ klatk¹ schodo-
w¹? Oczywiœcie, ¿e nie, choæ w wielu
przypadkach by³oby to najrozs¹dniejsze

rozwi¹zanie. Nale¿y bowiem mieæ œwia-
domoœæ, ¿e wszelkie wady i niedogodno-
œci zwi¹zane z usytuowaniem schodów
ujawni¹ siê dopiero po pewnym czasie.
Z jednej strony salon bêdzie miejscem
choæby przelotnych spotkañ wszystkich
cz³onków rodziny i w pewnym sensie
kontroli ich poczynañ, a z drugiej strony
warto pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ ludzi ocze-
kuje spokoju w miejscu wypoczynku. Bie-
ganina po schodach zwykle bardzo prze-
szkadza w ogl¹daniu telewizji, s³uchaniu
muzyki, czy czytaniu ksi¹¿ki. Trzeba zda-
waæ sobie sprawê z wad i zalet kadego roz-
wi¹zania, aby po przeanalizowaniu mo¿na
by³o wybraæ wariant najbardziej w³aœciwy
dla konkretnej rodziny 1. Odpowiednio
dostosowany do wielkoœci domu, rzeczy-
wistych potrzeb oraz przyzwyczajeñ do-
mowników i mo¿liwoœci finansowych in-
westorów. 

Jakie schody?
Z regu³y inwestor staje przed dyle-

matem – wykonywaæ schody ¿elbetowe
czy zamawiaæ drewniane b¹dŸ stalowe.
Schody ¿elbetowe zwykle s¹ szczegó³o-
wo narysowane w dokumentacji, jednak
szczególnie w przypadku umieszczenia
ich w salonie nie zawsze pasuj¹ do prze-
widywanego wystroju wnêtrza. S¹ co
prawda solidne i ognioodporne, ale wy-
gl¹daj¹ doœæ ciê¿ko. Natomiast schody
o konstrukcji drewnianej lub stalowej
mog¹ byæ zaprojektowane jako a¿urowe.
Maj¹ wiêc znacznie l¿ejszy wygl¹d i mo-
g¹ stanowiæ interesuj¹cy element wy-
stroju wnêtrza 2. 

Gdy decydujemy siê na schody o kon-
strukcji ¿elbetowej, czêsto pojawia siê
problem doboru w³aœciwej wysokoœci
pierwszego i ostatniego stopnia. Dzieje
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W wiêkszoœci budowanych w Polsce domów jedno-
rodzinnych przewiduje siê wykonanie u¿ytkowego pod-

dasza lub piêtra. Do zapewnienia komunikacji pomiê-
dzy kondygnacjami potrzebne s¹, oczywiœcie, schody.

W przypadku realizacji projektu katalogowego, inwe-
stor ma niewielki wp³yw na ich kszta³t, czy usytuowa-

nie. Jednak decyduje o ich wygl¹dzie, zastosowanych
materia³ach wykoñczeniowych, a czasami nawet roz-

wi¹zaniach konstrukcyjnych. Ka¿dy przecie¿ dostoso-
wuje wnêtrze do w³asnych potrzeb oraz upodobañ. 

W SALONIE
i poza nim

Marcin Grêbiszewski

fot. Domañski

bieg – nachylona czêœæ schodów, ta po której
wchodzimy, sk³adaj¹ca siê ze stopni i biegn¹ca
w jednym kierunku;
podniebienie – spodnia czêœæ biegu;
spocznik – pozioma p³yta na pó³piêtrze; mo¿na
dziêki niej zmieniæ bieg schodów;
podest – taka sama p³yta jak spocznik, ale umiesz-
czona na piêtrze;
stopnica – pozioma czêœæ stopnia, na której sta-
wiamy stopê poruszaj¹c siê po schodach;
podstopnica – pionowa czêœæ stopnia; jeœli jej nie
ma – schody s¹ tzw. a¿urowe.

S³owniczek>>
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siê tak dlatego, ¿e wielu inwestorów do-
stosowuj¹c projekt do w³asnych potrzeb
i wymagañ czêsto zmienia rodzaj oraz
gruboœæ warstw posadzkowych zarówno
na parterze, jak i na piêtrze. 

Zgodnie z dokumentacj¹ 3 – nale¿y
wykonaæ schody o 17 stopniach, z których
ka¿dy powinien mieæ wysokoœæ 18 cm.
W zwi¹zku z tym, ¿e do wykoñczenia scho-
dów przewidziano deski o gruboœci 32 mm,
a na stropie nad parterem panele pod³ogo-
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Wszystkie schody w domu jednorodzinnym musz¹ byæ zaprojektowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. Jednak w zale¿noœci od przyjêtych przez architekta wymiarów jedne schody bêd¹ bardzo
wygodne, inne znacznie mniej. Schody powinny byæ dostosowane do wielkoœci stopy i d³ugoœci kroku
(œrednio 70 cm dla mê¿czyzn i 62 cm dla kobiet). W zwi¹zku z powy¿szym powinna byæ spe³niona na-
stêpuj¹ca zale¿noœæ:

2 x h (wysokoœæ stopnia) + s (szerokoœæ stopnia) = 60-65 cm  
Wysokoœæ nad schodami (mierzona w œwietle) nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 205 cm.

Stopnie
� wysokoœæ stopni h=14-19 cm (schody bardzo wygodne – 15 cm, wygodne – 16 cm, przeciêtne –
17 cm, podrzêdne – 19 cm);
� szerokoœæ stopni s=25-32 cm (schody bardzo wygodne – 32 cm, wygodne – 30 cm, przeciêtne –
29 cm, podrzêdne – 25 cm);
� szerokoœæ stopni zabiegowych oraz wachlarzowych mierzona w odleg³oœci 40 cm od balustrady po-
winna wynosiæ co najmniej 25 cm; jednoczeœnie szerokoœæ tych stopni w najwê¿szym miejscu nie po-
winna byæ mniejsza ni¿ 10 cm, a w schodach wygodnych – 16 cm;
� zwis podnó¿ka, tzw. nosek, o wysiêgu 2-4 cm nie jest obowi¹zkowy, ale warto go stosowaæ dla wy-
gody (zwiêksza szerokoœæ stopnia i pomaga utrzymaæ schody w czystoœci); 
� wszystkie stopnie w biegu musz¹ mieæ tak¹ sam¹ wysokoœæ;
� stopnie powinny byæ wykoñczone materia³em o powierzchni szorstkiej nie powoduj¹cej niebezpie-
czeñstwa poœlizgu.

Biegi
� minimalna szerokoœæ biegu to 80 cm, ale biegu wygodnego to 100 cm (mierzona w œwietle pomiê-
dzy porêcz¹ balustrady lub balustrad, a wykoñczon¹ powierzchni¹ œciany); na schodach o szerokoœci
110 cm dwie osoby mog¹ siê min¹æ bez trudu, ale ¿eby mog³y swobodnie przejœæ obok siebie potrze-
ba 125 cm szerokoœci u¿ytecznej biegu;
� maksymalna liczba stopni w jednym biegu to 17 szt., ale w schodach wygodnych najwy¿ej 10-12 szt.
W jednym biegu nie powinno byæ mniej ni¿ 3 stopnie, poniewa¿ wtedy ³atwo siê o nie potkn¹æ;
� ze wzglêdu na wygodê wchodzenia po schodach wskazane jest projektowanie nieparzystej liczby
stopni w jednym biegu.

Spoczniki 
� szerokoœæ spoczników miêdzypiêtrowych nie mo¿e byæ
mniejsza od szerokoœci u¿ytecznej biegu (min. 80 cm), ale
wskazane jest, ¿eby by³y przynajmniej o 20 cm szersze; 
� szerokoœæ spoczników piêtrowych powinna wynosiæ co
najmniej 120 cm (minimalna szerokoœæ korytarza i drogi
ewakuacyjnej), ale o wiele wygodniejsze bêd¹ mia³y 150 cm
(zapewniaj¹ przestrzeñ manewrow¹ np. dla wózka inwalidz-
kiego).

Balustrady
� wysokoœæ balustrady mierzona do wierzchu porêczy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 90 cm; dla dzieci i osób niepe³no-
sprawnych wskazana jest dodatkowa porêcz na wysokoœci
75 cm;
� na schodach o szerokoœci 150 cm zaleca siê umieszczanie
porêczy (balustrad) po obu stronach biegu;
� odleg³oœæ miêdzy tralkami (elementami wype³niaj¹cymi
balustradê) nie powinna byæ wiêksza ni¿ 12 cm; gdy w domu
s¹ ma³e dzieci wype³nienia powinny byæ tak skonstruowane,
aby nie mo¿na siê by³o po nich wspi¹æ.
� przeœwit pomiêdzy balustradami, tzw. dusza, lub pomiêdzy
porêcz¹, a œcian¹ nie powinien byæ mniejszy ni¿ 5 cm.

Podstawowe wymiary>>

2 Drewniane a¿urowe schody sprawiaj¹ wra-
¿enie lekkoœci (fot. Filius)

1 Schody w salonie to czêsto spotykane
rozwi¹zanie (fot. Centrum Schodów)
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4 Przyk³ad, jak zmiany wprowadzone przez inwestorów
mog¹ wp³yn¹æ na pierwotny projekt

3 Przyk³adowe schody oraz warstwy pod³ogowe jakie mo¿na spotkaæ w wielu projektach
architektonicznych
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panele pod³ogowe na piance – 1 cm

szlichta cementowa na folii budowlanej – 4 cm

izolacja termiczna ze styropianu – 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii – 0,2 cm

p³yta ¿elbetowa – 10 cm

piasek zagêszczony – 15 cm

¿wir zagêszczony – 15 cm

drewniana ok³adzina schodów
stopnica – 3,2 cm

podstopnica – 2 cm

schody ¿elbetowe

panele budowalne – 0,8 cm

p³yty pilœniowe miêkkie na folii
budowlanej – 2,4 cm

strop ¿elbetowy
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posadzka z p³ytek kamiennych – 3,2 cm

¿elbetowa p³yta grzewcza – 10 cm

izolacja termiczna ze styropianu – 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii – 0,2 cm

piasek zagêszczony – 15 cm

¿wir zagêszczony – 15 cm

drewniana ok³adzina schodów
stopnica – 3,2 cm

podstopnica – 2 cm

schody ¿elbetowe

wyk³adzina dywanowa – 0,7 cm

suchy jastrych
gipsowy – 2,5 cm

styropian elastyczny – 3 cm

strop ¿elbetowy
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we (8 mm) u³o¿one na folii budowlanej
i izolacji akustycznej z dwóch p³yt pil-
œniowych miêkkich (2x12=24 mm) da-
j¹ce tak¹ sam¹ ³¹czn¹ gruboœæ
(8+24=32 mm) – wysokoœæ konstruk-
cyjna ostatniego stopnia nie zmieni siê
i wyniesie 18 cm. Nieco inaczej jest na
parterze. Wprawdzie tu równie¿ przewi-
dziano pod³ogê z paneli pod³ogowych
(8 mm + 2 mm pianki polietylenowej),
ale u³o¿onych na pod³odze na gruncie
sk³adaj¹cej siê z nastêpuj¹cych warstw:
¿wir (15 cm), piasek (15 cm), p³yta ¿el-
betowa (10 cm), izolacja przeciwwilgocio-
wa (0,2 cm), styropian (5 cm), folia bu-
dowlana, zbrojona szlichta cementowa
(4 cm). Oznacza to, ¿e wysokoœæ kon-
strukcyjna pierwszego stopnia schodów
(ponad p³yt¹ ¿elbetow¹) powinna wynosiæ
25 cm (0,2+5+4+1+18-3,2=25 cm).

Zgodnie z ¿yczeniem inwestora 4 –
wykoñczenie schodów bez zmian. Na stro-
pie zastosowano nastêpuj¹ce warstwy: izo-
lacjê akustyczn¹ ze styropianu elastycznego
(30 mm po obci¹¿eniu), folii budowlanej,
suchego jastrychu gipsowego (25 mm) i wy-
k³adzinê dywanow¹ (7 mm). Ró¿nica po-
miêdzy drewnian¹ ok³adzin¹ stopni
(32 mm) a warstwami posadzkowymi
(62 mm) wynosi 3 cm (62-32=30 mm).
Oznacza to, ¿e wysokoœæ konstrukcyjna
ostatniego stopnia w stosunku do poziomu
p³yty  stropowej, powinna wynosiæ 15 cm
(18-3=15 cm). Wtedy wszystkie warstwy
posadzkowe mo¿na doprowadziæ do krawê-
dzi schodów, ale jeœli na stropie przewiduje
siê u³o¿enie ok³adziny ostatniego stopnia,
to trzeba jeszcze wykonaæ pod ni¹ 3-cm wy-
lewkê wyrównawcz¹. W zwi¹zku z przewi-
dywanym ogrzewaniem pod³ogowym, na
parterze prawie ca³kowicie zmieniono
uk³ad warstw. Pod posadzk¹ (2 cm +
1,2 cm zaprawa) zaprojektowano ¿elbeto-
w¹ p³ytê grzewcz¹ (10 cm) u³o¿on¹ na folii
budowlanej, warstwie izolacji termicznej
ze styropianu (10 cm), izolacji przeciwwil-
gociowej oraz warstwach podk³adowych
z piasku (15 cm) i ¿wiru (15 cm). W zwi¹z-
ku z wprowadzonymi modyfikacjami po-
ziom posadzek na parterze i piêtrze pod-
niós³ siê ok. 3 cm, ale iloœci schodów, ani
ich wysokoœæ konstrukcyjna nie uleg³y
zmianie – natomiast wysokoœæ pomiesz-
czeñ na parterze zmniejszy³a siê o 3 cm.
Wobec powy¿szego wysokoœæ konstrukcyj-
na pierwszego stopnia (ponad p³yt¹ ¿elbe-
tow¹) wyniesie 18 cm (2+1, 2+18-3,2 =
18 cm).
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Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e schody ze spocznikiem i ze stopniami o jednakowej szerokoœci s¹ wy-
godne. Natomiast wszystkie schody zabiegowe i krêcone najczêœciej s¹ niewygodne – odczuwaj¹ to
zw³aszcza ma³e dzieci i osoby starsze.

Rodzaje schodów>>

Schody jednobiegowe – s¹ naj³atwiejsze do wyko-

nania, tanie, ale doœæ mêcz¹ce z powodu koniecz-

noœci pokonywania du¿ej iloœæ stopni bez odpo-

czynku (spocznika) 

Schody dwubiegowe zwyk³e – rozwi¹zannie bardzo

wygodne, ³atwe do wykonania i zajmuj¹ce stosun-

kowo niewiele miejsca, dziêki temu s¹ najbbardziej

popularne

Schody trójbiegowe – dziêki krótkim biegom

i dwóm spocznikom s¹ wygodne, ale zabierraj¹

du¿o miejsca

Schody wachlarzowe – rozwi¹zanie bardzo efek-

towne i doœæ wygodne, ale tylko w spoorych po-

mieszczeniach, gdy wewnêtrzny promieñ krzywizny

jest na tyle du¿y, ¿eby wê¿szy koniec stopnnia mia³

szerokoœæ co najmniej 16 cm

Schody krêcone (spiralne) – s¹ niewygodne, ale

wymagaj¹ bardzo nniewiele miejsca, mo¿na je kupiæ

gotowe i samodzielnie zmontowaæ

Schody zabiegowe – zajmuj¹ ma³¹ powiierzchniê,

ale s¹ skomplikowane i niewygodne, poniewa¿

spocznik zastêpuj¹ stopnie o zmiennej szerokoœœci 

Schody ³amane – umo¿liwiaj¹ wykonanie w¹skiego

i niezbyt d³ugiego otworu w stropie, a dziêki mniiej-

szej iloœci stopni (w d³u¿szym biegu) s¹ wygodniej-

sze od schodów jednobiegowych
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6 ...jak i wachlarzowe... (fot. Tr¹bczyñski)

7 ...krête... (fot. Maripoli) 8 oraz modu³owe (fot. Rintal)5 Schody mog¹ byæ zarówno proste... (fot. Alco)

� Najwygodniejsze s¹ schody o wysokoœci
stopni wynosz¹cej 18 cm i szerokoœci 29 cm
oraz o k¹cie nachylenia do 30°.
� Schody musz¹ byæ zaprojektowane i wy-
konane z ogromn¹ precyzj¹, gdy¿ nierównej
wysokoœci stopnie s¹ bardzo niewygodne.

Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na
najni¿szy i najwy¿szy stopieñ. Konieczne
jest bowiem uwzglêdnienie gruboœci wy-
koñczenia stopni i posadzek. Dlatego do ob-
liczeñ nale¿y przyjmowaæ ostateczn¹ gru-
boœæ posadzek na obu kondygnacjach i wy-
sokoœæ stopni wraz z warstw¹ wykañczaj¹c¹. 
� Jeœli w domu jest ma³e dziecko, zadbajmy
aby schody by³y dla niego bezpieczne. Odle-
g³oœæ miêdzy poszczególnymi tralkami nie
powinna przekraczaæ 10 cm. Jeœli nie chce-
my, aby mog³o ono wejœæ na schody, zasto-
sujmy przy wejœciu bramkê z jednej strony
poruszaj¹c¹ siê na zawiasach, z drugiej za-
mykan¹. Gdy nie bêdzie ju¿ potrzebna, po
prostu j¹ zdemontujemy.
� Podczas po¿aru bezpieczniejsze s¹ scho-
dy drewniane ni¿ metalowe. Drewno kon-
strukcyjne musi byæ zabezpieczone œrodka-
mi utrudniaj¹cymi rozprzestrzenianie siê
ognia, dlatego w pierwszej fazie po¿aru sto-
sunkowo d³ugo opieraj¹ siê dzia³aniu ognia.
Natomiast schody metalowe szybko nagrze-
waj¹ siê do bardzo wysokiej temperatury
i nie mo¿na z nich skorzystaæ.

Zapamiêtaj!
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Schody gotowe
Wy¿ej opisanych problemów mo¿na

unikn¹æ zamawiaj¹c schody gotowe. Co
prawda s¹ dro¿sze od wykonywanych na
budowie, ale za to mog¹ byæ o wiele le-
piej dopasowane do wystroju okreœlone-
go wnêtrza 5-8. Jest to tym bardziej

cenne, ¿e schody te zamawia siê i mon-
tuje w niemal ca³kowicie wykoñczonym
domu, kiedy za³o¿enia dotycz¹ce
kolorystyki pomieszczeñ, mebli, sprzê-
tów i przewidywanych materia³ów wy-
koñczeniowych s¹ o wiele bardziej spre-
cyzowane ni¿ na pocz¹tku budowy. Gdy

w otynkowanych, a czêsto i pomalowa-
nych pokojach o wiele ³atwiej wyobraziæ
sobie lub zamarkowaæ (deskami, tektu-
r¹, rurkami stalowymi) kszta³t wybrane-
go modelu schodów i oceniæ jego wp³yw
na otaczaj¹c¹ przestrzeñ. Niema³e zna-
czenie mo¿e mieæ tak¿e wiêksza precyzja

S c h o d y  w e w n ę t r z n e

REKLAMA

Zalety:
� w ma³ym domu pozwalaj¹ na zaoszczêdzenie powierzchni przeznaczonej na komunikacjê; typowa,
odrêbna klatka schodowa zajmuje oko³o 10 m2 (razem z podestami), a schody w salonie tylko 4-7 m2;
� s¹ elementem ³¹cz¹cym dom w ca³oœæ oraz w pewien sposób wymuszaj¹cym integracjê domowników; 
� zwykle umo¿liwiaj¹ wniesienie du¿ych mebli na piêtro, co w w¹skich klatkach schodowych ograniczo-
nych œcianami mo¿e byæ bardzo trudne;
� czêsto stanowi¹ element dekoracyjny, narzucaj¹cy lub w bardzo wyraŸny sposób podkreœlaj¹cy styl
b¹dŸ charakter wnêtrza. 

Wady: 
� salon przejmuje rolê holu, przestaje byæ miejscem prywatnym, a nawet reprezentacyjnym (szczegól-
nie dotkliwie odczuwalne w domach ma³ych oraz w salonach o niewielkiej powierzchni); 
� jest g³oœno w ca³ym domu; ha³asy z czêœci dziennej (kuchni, jadalni, salonu) ³atwo przenikaj¹ do pokoi
sypialnych i na odwrót;
� schody staj¹ siê elementem wystroju wnêtrza ( jak meble) i wymagaj¹ znacznie staranniejszego,
czyli dro¿szego wykoñczenia;
� trudnoœci z odizolowaniem siê od reszty domowników – szczególnie istotne w ma³ych domach o niewielkiej
liczbie pomieszczeñ mieszkalnych.

Schody w salonie>>
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wykonania i fabryczne wykoñczenie
schodów gotowych. Pomy³ki zdarzaj¹
siê bardzo rzadko, poniewa¿ wszelkie
wymiary zdejmuje siê z natury, a wów-
czas producent lub wykonawca nie mog¹
mieæ ¿adnych wymówek na usprawiedli-
wienie swoich b³êdów. Elementy kon-
strukcyjne schodów gotowych zwykle
wykonywane s¹ z drewna lub stali, ale
stopnie i balustrady mo¿na zamówiæ
praktycznie z dowolnego materia³u np.
kamienia, tworzyw sztucznych, blachy,
¿eliwa, szk³a itp. Wybór jest ogromny.
Schody standardowo dostosowane s¹ do
wysokoœci kondygnacji 270-310 cm.
Szerokoœæ biegu najczêœciej nie przekra-
cza 100 cm, ale na zamówienie dostêpne
s¹ dowolne wymiary. Wa¿ne jednak, aby
zawsze spe³nione by³y wymagania doty-
cz¹ce budowy domów jednorodzinnych.
Dlatego nie wolno stosowaæ jako scho-
dów g³ównych (ewakuacyjnych) np. bar-
dzo stromych i w¹skich schodów ka-
czych (nazywanych te¿ samba lub mary-
narskimi) 9. 

Wygodne wejœcie na strych – mo¿na
osi¹gn¹æ instaluj¹c schody sk³adane.
Przypominaj¹ zwykle drabinê, poniewa¿
s¹ równie w¹skie i strome -, za to po z³o-
¿eniu na suficie widoczna jest tylko este-
tyczna klapa zamykaj¹ca otwór w stropie.
Szczególn¹ odmian¹ schodów strycho-
wych s¹ tzw. schody no¿ycowe !. Produ-
kowane tylko z metalu i nieco mniej wy-

godne od drabiniastych poniewa¿ zamiast
stopni maj¹ prêty.

Z czego stopnie
Gdy wybraliœmy schody gotowe, tym

samym wybraliœmy równie¿ materia³,
z jakiego bêd¹ wykonane stopnie. Jeœli
natomiast bêdziemy budowali schody ¿el-
betowe, pora zastanowiæ siê nad ich wy-
koñczeniem. Wybór materia³ów jest du¿y,
wiêkszy ni¿ w przypadku omówionych
wczeœniej schodów gotowych. 

Bardzo czêsto schody wykonuje siê
z drewna. Stosuje siê twarde gatunki
drewna rodzimego, np. buk, d¹b, jesion,
brzozê, klon czy wi¹z, ale w domach jed-
norodzinnych, gdzie schody nie s¹ eks-
ploatowane bardzo intensywnie, mo¿na
u¿yæ te¿ gatunków miêkkich – sosny lub
œwierka. Oprócz wspomnianych, wyko-
rzystuje siê drewno egzotyczne – spoœród
wielu gatunków bardzo popularna jest jo-
d³a kalifornijska. 

Kolor drewna i jego parametry wytrzy-
ma³oœciowe dobierzemy bez problemu. Pa-
miêtaæ nale¿y tylko, ¿e drewno musi byæ
zabezpieczone – stosuje siê odporne na
œcieranie lakiery lub woskowanie.

Wielu inwestorów decyduje siê na
ok³adziny – kamienne lub ceramiczne.
Spoœród kamieni na stopnie nadaj¹ siê:
marmur, trawertyn, granit, sjenit, piasko-

wiec. Z kolei spoœród materia³ów cera-
micznych stosuje siê p³ytki – wielu pro-
ducentów ma w swojej ofercie specjalne
p³ytki na stopnie. Ich krawêdzie s¹ za-
koñczone kilkoma rzêdami wy¿³obieñ, co
zapobiega poœlizgniêciu siê. Czêsto pro-
dukowane s¹ p³ytki z noskiem. Do wy-
koñczenia stopni nale¿y wybieraæ p³ytki
o zwiêkszonej odpornoœci  na œcieranie.
Stopnie mo¿na równie¿ wy³o¿yæ p³ytkami
klinkierowymi. Trzeba wybraæ grubsze,
przeznaczone do tego celu. Informacjê
o tym uzyskamy u sprzedawcy.

Stopnie wykonane z kamieni polero-
wanych lub z materia³ów ceramicznych
maj¹ œlisk¹ powierzchniê. ¯eby zmniej-
szyæ mo¿liwoœæ poœlizgniêcia siê, na stop-
nie mo¿emy nakleiæ specjalne podk³adki
z wyk³adziny dywanowej.

�
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P R Z E G L Ą D  R Y N K U

- Schody strychowe przypominaj¹ drabinê
(fot. Myzyk)

9 Schody kacze maj¹ naprzemiennie u³o¿one
stopnie (fot. Rintal Polska)

! Schody no¿ycowe produkowane s¹ z metalu
(fot. Maripoli)
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I n f o  r y n e k

ADAX
(14) 611 59 60 www.adax-meble.com.pl

ALCO
(52) 387 40 20 www.alcoschody.pl

ATRIUM
(32) 76 28 333 www.atriumsystem.com.pl

CENTRUM SCHODÓW
(22) 782 50 99 www.centrum-

schodow.com.pl

DOMAÑSKI
(34) 366 52 81 www.domanski.com.pl

FILIUS
(95) 752 14 45 www.filius.pl

GROT
(22) 721 14 01 www.grot.pl

INOX
0502 400 513 www.inox.pl

IRBIS
(42) 686 02 24 www.irbis.com.pl

KASPER
(58) 300 58 62 www.kasper.gda.pl

KLEINMANN WYROBY METALOWE
(77) 463 03 50 www.kleinmann.pl

KICKA
(71) 795 40 75 www.kicka.com.pl

MARCHEWKA
(71) 397 01 94 www.marchewka.pl

MARIPOLI
(61) 812 00 78 www.schody.com.pl

MARMUREK 
(81) 750 25 25 www.marmurek.pl

MARO
(32) 229 50 16 www.maro.pub.pl

MEBLUX 
(22) 610 89 37 www.schody.waw.pl

PROFIL
(85) 719 44 44 www.schody-profil.pl

PPUH DARIUSZ MALEC
(94) 312 24 76 www.malec.com.pl

RBB-STAL
(62) 747 22 98 www.rbb-stal.com.pl

RINTAL
(58) 532 42 55 www.rintal.pl

SCHODY CHMIELA
(71) 315 16 95 www.schody.wroc.pl

SCHODY 
(71) 327 33 39 www.schody-szyluk.phi.pl

SCHUBERT
(62) 766 74 39 www.schubert.com.pl

STAJDER
(12) 274 15 30 www.stajder.pl

SYMBIO-HB
(33) 852 10 39 www.symbiohb.com.pl

TRALEX
(56) 678 12 14 www.tralex.com.pl

ZAK£AD KONSTRUKCJI METALOWYCH
(22) 863 29 90 www.zkm.com.pl

ZAK£AD HANDLOWO-US£UGOWY
MIECZYS£AW BACHUL

(33) 858 58 70 www.bachul.com.pl

ZALEWSKI
(58) 533 10 78
www.stolarstwozalewski.republika.pl

ZLEM
(32) 471 46 67 www.zlem.com.pl

STOLDES (95) 751 30 74

Info Rynek – firmy
Schody wewnętrzne

Model: Domino
Typ schodów: wspornikowe,
zabiegowe
Materia³: stopnie z merbau (drewno
egzotyczne z Brazylii)
konstrukcja: stalowa wklejana
na ¿ywicê Hilti
Liczba stopni: 15
Cena brutto z monta¿em: 1464 z³
za stopieñ
INOX

Model: Leokadia
Typ schodów: zabiegowe
Wykoñczenie: stopnie ze szk³a harto-
wanego o gr. 30 mm, belka ze stali
nierdzewnej
Liczba stopni: 14
Cena brutto z monta¿em: 30 500 z³ 
GROT

Model: Œlimak
Typ schodów: wisz¹ce, wachlarzowe, 
Wykoñczenie: d¹b wykoñczony
olejem, tralki ze stali nierdzewnej
konstrukcja samonoœna
Liczba stopni: 17
Cena brutto z monta¿em: 18 190 z³ 
ZALEWSKI

Model: Irena
Typ schodów: ³ukowe
Wykoñczenie: dêbowe stopnie  
Liczba stopni: 15 + 4
Cena brutto z monta¿em: 1464 z³
za stopieñ 
INOX

Model: Irbis
Typ schodów: zabiegowe
Wykoñczenie: stal malowana prosz-
kowo, drewno ¿elowane,
konstrukcjê stanowi¹ metalowe
„tralki”, schody ³¹cznikowe
z ciêgnami krytymi
Liczba stopni: 16
Cena brutto z monta¿em: 17 080 z³ 
IRBIS
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